
Bijlage 4 

 
Handreiking voor aanpak van grensoverschrijdend gedrag van een mentor 
 

Inleiding 

In het kader van het project ‘Met mentorschap in veilige handen’1 wordt aandacht besteed 

aan de situatie dat een mentor al dan niet opzettelijk door zijn gedrag een cliënt schade 

berokkent. De mentor is aangesteld om de persoonlijke belangen van de cliënt te 

behartigen. Hierbij dient hij zich te gedragen als een goed vertegenwoordiger en de cliënt 

met respect te behandelen. Dit gebeurt vrijwel altijd, maar helaas komt soms 

grensoverschrijdend gedrag van een mentor voor.  

Het risico hierop is door het gehanteerde kwaliteitssysteem van Mentorschap Nederland 

(MN) beperkt. Mentoren worden zorgvuldig geselecteerd, geschoold en begeleid. Ze moeten 

een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen, ze onderschrijven een gedragscode en leggen 

jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Ook is er een landelijke klachtenregeling 

en heeft iedere Regionale Stichting Mentorschap een klachtencontactpersoon.  

De kwetsbaarheid van de cliënten van Mentorschap is echter dermate hoog dat er 

voldoende aanleiding is om voor voorkomende situaties van (vermoeden van) 

grensoverschrijdend gedrag door een mentor een protocol op te stellen. Dit protocol is 

bedoeld voor gebruik door coördinatoren2 en mentoren. Het biedt richtlijnen om te bereiken 

dat bescherming geboden wordt aan het vermoedelijke slachtoffer, aan de mentor die 

mogelijk grensoverschrijdend gedrag vertoont en aan degene die dit meldt.  

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag is het handelen of nalaten van handelen waardoor een cliënt 

lichamelijke, psychische of materiële schade oploopt. Het betreft verbaal, non-verbaal of 

fysiek gedrag dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt 

ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding. Dit gedrag is niet altijd 

opzettelijk en bewust, maar kan ook een gevolg zijn van overbelasting of onwetendheid.  

 

Signaleren en melden 

De cliënten van Mentorschap hebben vaak geen of weinig mensen in hun omgeving die 

systematisch op het bewaken van hun algemeen welbevinden zijn gericht.  

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen, die bij de cliënt en/of mentor betrokken is,  

grensoverschrijdend gedrag van de mentor te signaleren en hier adequaat mee om te gaan, 

zodat de cliënt in veilige handen is. MN hecht daarbij belang aan een cultuur van openheid 

en vertrouwen, waarbij de mogelijkheid bestaat elkaar aan te spreken op gedrag.    

Om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken is het belangrijk dat elk vermoeden hiervan 

door mentoren wordt besproken met de coördinator van de regionale stichting 

mentorschap. De coördinator heeft als taak om in evaluatie- en intervisiegesprekken 

aandacht te hebben voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag en de aanpak hiervan. 

Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag is geen beschuldiging van de 

desbetreffende mentor, maar een signaal dat nader onderzocht moet worden. De 

coördinator schakelt hiervoor bij voorkeur een medewerker van Veilig Thuis in.  

 

Na de melding 

Na de melding geldt een voorlopige zwijgplicht naar derden voor iedereen die bij de melding 

is betrokken om te voorkomen dat de mentor voortijdig dan wel onterecht als schuldig 

wordt bestempeld. De resultaten van het onderzoek van de situatie worden naar alle bij de 

melding betrokken personen gecommuniceerd.  

 

Rol van het bestuur  

De coördinator rapporteert in ieder geval jaarlijks aan het bestuur van de stichting 

mentorschap of er grensoverschrijdend gedrag is gesignaleerd en hoe hiermee is 

omgegaan.  

Bij voorkomende ernstige situaties van mishandeling of financiële uitbuiting en/of  

mogelijke dilemma’s brengt de coördinator het bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte.   

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het mentorschap.   

 

                                           
1 Dit project is in 2013-2015 door Mentorschap Nederland uitgevoerd in het kader van het Actieplan “Ouderen in 
veilige handen” van het Ministerie van VWS.     
2 Dit kan ook een regio-ondersteuner zijn. 



 

 

Stappenplan 

Voor het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedag van een mentor worden 

onderstaande stappen gevolgd, die niet per definitie volgtijdelijk zijn. 

 

Stap 1: Signaleren van grensoverschrijdend gedrag 

Signaleren kan gebeuren door de coördinator, een collega-mentor, een zorgaanbieder of 

derden. De signalen kunnen variëren van een niet-pluis gevoel tot concrete feiten (zie ook 

Stappenplan bij ouderenmishandeling)3.  

 

Stap 2: Bespreken en onderzoeken van signalen 

Degene die signaleert kan de mentor direct zelf aanspreken en/of de signalen bespreken 

met de coördinator. Iemand direct aanspreken heeft als voordeel dat dit de situatie meteen 

kan verhelderen en veranderen.  

De coördinator kan voor verder onderzoek van de signalen Veilig Thuis inschakelen.  

De veiligheid van de cliënt staat altijd voorop. Dit betekent dat in ernstige gevallen van 

mishandeling of financiële uitbuiting uit voorzorg direct moet worden ingegrepen door de 

coördinator door, in samenspraak met het bestuur, de mentor gedurende het onderzoek op 

non-actief te stellen.   

 

Stap 3: Bespreken met de cliënt  

Indien mogelijk worden de signalen besproken met de cliënt. Het doel is om de situatie te 

verhelderen en zo nodig ondersteuning te bieden aan  de cliënt. Het gesprek kan gevoerd 

worden door degene bij wie de signalen zijn gemeld of een andere meer geschikte persoon, 

bijv. een verzorger, een cliëntvertrouwenspersoon of een medewerker van Veilig Thuis. De 

uitkomst van het gesprek is van belang voor de coördinator omdat deze de 

verantwoordelijkheid heeft voor de mogelijk grensoverschrijdende mentor en de veiligheid 

van de cliënt. 

 

Stap 4: Bespreken met de mentor  

Het doel van het gesprek is om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd en hoe 

de mentor dit heeft ervaren. Hierbij wordt ingegaan op aard, ernst en risico op herhaling. 

Besproken wordt of de mentor ondersteuning nodig heeft en of voortzetting van zijn functie 

mogelijk en wenselijk is. Het gesprek wordt gevoerd door de coördinator, eventueel 

ondersteund door een medewerker van Veilig Thuis.  

 

Stap 5: Stoppen van grensoverschrijdend gedrag 

Aan de hand van de gevoerde gesprekken moet door de coördinator worden beoordeeld of 

er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.  

Als dit niet het geval is kan het mentorschap worden voortgezet.  

Als dit wel het geval is wordt bepaald wat er nodig is om het grensoverschrijdend gedrag te 

stoppen. In ernstige situaties kan de mentor de bevoegdheid worden ontnomen voor het 

mentorschap door de mandatering vanuit de Regionale Stichting te beëindigen of door de 

kantonrechter te verzoeken om ontslag van de mentor. Bij een mogelijk strafbaar feit kan 

melding of aangifte bij de politie gedaan worden.  

 

Stap 6: Nazorg voor cliënt, mentor en melder 

Na het signaleren en aanpakken van een situatie van grensoverschrijdend gedrag is er 

nazorg nodig voor alle betrokkenen. Dit is ook het geval als er na onderzoek geen sprake 

bleek te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat naar alle betrokkenen 

duidelijk gecommuniceerd wordt wat er met het signaal van mogelijk grensoverschrijdend 

gedrag is gedaan en waar dat toe heeft geleid. Daarnaast wordt er gepaste ondersteuning 

geboden aan alle betrokkenen.      

                                           
3 Dit is onderdeel van hoofdstuk 7 van de basisreader 


